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Disposició final segona. Facultat d’aplicació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de la seva competència, les
mesures necessàries per al compliment i l’aplicació d’a-
quest Reial decret i, en particular, per modificar les dates
de presentació dels documents, de manera coordinada
amb el que la normativa comunitària estableixi a aquest
efecte, i per modificar la superfície exceptuada a l’apar-
tat 2 de l’article 6, en funció del desenvolupament de
les campanyes.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquesta disposició entra en vigor l’endemà de la publi-
cació en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i és aplicable a
la campanya de comercialització 2002/2003 i següents,
a excepció del que disposen l’article 6, que és aplicable
a la campanya de comercialització 2003/2004 i
següents, i l’article 8, que és aplicable a l’entrada en
vigor d’aquest Reial decret.

Madrid, 5 d’abril de 2002.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE

MINISTERI
D’AFERS EXTERIORS

7707 ACORD multilateral M-80 relatiu a la classi-
ficació dels contaminants del medi aquàtic,
així com de les seves solucions i barreges,
que no puguin ser classificats a les classes
1 a 8 o als altres apartats de la classe 9,
que deroga determinades disposicions de l’an-
nex A de l’Acord europeu sobre transport
internacional de mercaderies perilloses per
carretera (ADR) (publicat en el «Butlletí Oficial
de l’Estat» número 70, de 22 de març de
2002). («BOE» 97, de 23-4-2002.)

NÚMERO D’ORDRE M-80. ACORD M 80

En virtut del marginal 2010 de l’ADR relatiu a la clas-
sificació dels contaminants del medi aquàtic, així com
de les seves solucions i barreges (com ara els pre-
parats i residus), que no puguin ser classificats a les

classes 1 a 8 o als altres apartats de la classe 9

No obstant el que disposen els marginals 2002 (14)
i 3320 a 3324 de l’ADR, s’acorda el següent:

1.1 Només les matèries sobre les quals s’han publi-
cat les dades oportunes (per exemple, en el marc dels
programes de classificació emprats per la Comissió Euro-
pea) es poden classificar dins dels números 11 i 12
de la classe 9, de conformitat amb el que disposa el
marginal 3325.

1.2 Només les solucions i barreges que contenen
una o diverses matèries sobre les quals s’han publicat
les dades oportunes (vegeu 1.1 anterior) i que són con-
formes als criteris del marginal 3325, es poden classificar

dins dels números 11 i 12 de la classe 9, si la con-
centració total d’aquestes matèries és com a mínim igual
al 25 per 100 en massa de la solució o de la barreja.

2. Aquest Acord s’aplica als transports que es facin
als territoris de les parts contractants de l’ADR que l’han
signat. En el cas que sigui revocat per algun dels sig-
nataris, només és aplicable als transports efectuats als
territoris de les parts contractants de l’ADR que han sig-
nat aquest Acord i no l’han revocat.

Madrid, 26 de desembre de 2001.
L’autoritat competent per a l’ADR a Espanya, Juan

Miguel Sánchez García.

Països signants

Alemanya.
Àustria.
Bèlgica.
Dinamarca.
Eslovàquia.
Espanya.
Finlàndia.
França.
Itàlia.
Liechtenstein.
Noruega.
Països Baixos.
Portugal.
Regne Unit.
República Txeca.
Suècia.
Suïssa.
Es fa públic per a coneixement general.
Madrid, 4 d’abril de 2002.—El secretari general tècnic,

Julio Núñez Montesinos.

MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

7770 ORDRE APA/880/2002, de 17 d’abril, per la
qual s’actualitza l’annex del Reial decret
558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula
el reconeixement oficial de les organitzacions
o associacions de criadors de gossos de raça
pura. («BOE» 98, de 24-4-2002.)

El Reial decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual
es regula el reconeixement oficial de les organitzacions
o associacions de criadors de gossos de raça pura, esta-
bleix els requisits que han de complir els animals de
l’espècie canina per ser inclosos al llibre genealògic
corresponent, incorpora en un annex la llista de les races
canines espanyoles amb els seus prototips racials i facul-
ta, en la disposició final tercera, el ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació per dictar les disposicions neces-
sàries per a la modificació i la inclusió a l’annex de noves
races canines, amb l’informe previ del Comitè de Races
de Bestiar d’Espanya que estableix el Reial decret
1682/1987, de 7 de novembre, pel qual s’actualitza
el Catàleg oficial de races de bestiar d’Espanya.

A la passada reunió del Comitè esmentat, que va
tenir lloc el dia 4 de desembre de 2001, va ser proposada
i admesa la inclusió d’una varietat d’una raça canina
espanyola a l’annex del Reial decret 558/2001.


